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 مقدمه

ها ذهن مرا به خود ای را که مدتجل که اين توفیق را عنايت فرمود که دغدغهعزومنت خدای را 

هم اقدامی هر چند ابتدايی در زمینه تدوين مطالبی در رابطه با روابط عمومی  داشت و آنمشغول می

امعه انبه در جاسالمی بود محقق گرديد زيرا اگرچه به اهمیت روزافزون بحث ارتباطات همه ج

کننده روابط عمومی در پیشبرد اين ارتباطات و نیز تاکید بر منزلت اسالمی و از جمله نقش تعیین

در قالب کارکردهای روابط عمومی ضرورت نوشتن کتابی در اين  هاانسانانسانی از طريق احترام به 

 .استجهت پاسخگويی به اين نیاز  تالشی درو کتاب حاضر  شدمیزمینه احساس 

بديهی است که اثر حاضر عاری از اشکال و ايراد نبوده و به عنوان يکی از کارهای اولیه در اين 

خصوص طبعاً دارای ايراداتی است که امید است فرهیختگان و متخصصان ارجمند در علوم اجتماعی 

و عنايت و دينی در رفع نواقص و ايرادات مذکور بذل مساعی نموده و از نقدهای حکیمانه و لطف 

 خود اين حقیر را محروم نفرمايند.

به ها که حجت االسالم و المسلمین آقای غفوری پس از سال۱۳۹۱ماه نکته قابل ذکر آنکه در دی

 کردمیالتدريس در گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبايی همکاری شکل حق

ند و ايشان هم دغدغه مشترکی با مؤلف دائم همکاريشان را ادامه ده به شکل عضوقرار شد که 

 داشتند که در زمینه روابط عمومی اسالمی اقدامی صورت گیرد.

اهداف و کارکردهای روابط عمومی  لذا اينجانب با تهیه چارچوب و محورهای کلی از تعاريف،

تکی ی و منقرآم که با توجه به اين چارچوب شما به تهیه منابع اسالمی و دعرفی به ايشان پیشنهاد نمو

روابط »د و در اختیار اينجانب قرار دهید تا نسبت به تدوين کتاب بر آيات و روايات اقدام نمايی

 اقدام مشترکی صورت گیرد. «عمومی اسالمی

 اطهار نهج البالغه و احاديث منقول از ائمه کريم، قرآنماه مطالب و منابعی از  ايشان هم پس از يک

 شکل غیرحضوری در اختیار اينجانب قرار دادند.به و همراه پیشگفتاری تهیه نموده 

کمتر از يکماه از همکاری تمام وقت ايشان با گروه ارتباطات نگذشته بود که متأسفانه در اما هنوز

دچار سکته قلبی  پس از برگشت از کوه ۱۳۹۲ام نوروز خبری غیرمنتظره مطلع شديم که ايشان در اي
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ر و سبب تأسف عمیق اين خبر در میان ناباوری همگان منتش فانی را وداع کردند که شده و دار

 را با جديت «ابط عمومی اسالمیرو»و خود را متعهد دانستم که کار تدوين کتاب اينجانب گرديد 

گیری کنم و پیشگفتار تهیه شده توسط آن مرحوم و منابع و مآخذ اسالمی آماده شده که پیبیشتری 

مبنای طراحی کتاب حاضر قرار گرفت و بدين  ع و مآخذ بود،صفحه و با تکمیل مناب۱0در حدود 

نمايم و ياد و علو درجات وغفران الهی و آمرزش از درگاه احديت آرزو می وسیله برای ايشان

 دارم.خاطره ايشان را گرامی می

 شدمینیاز و کمبودی بود که احساس اشاره شد پاسخ به  هدف از تالیف کتاب حاضر همانطوری که

زمینه روابط عمومی  های اخیر درسال در که خوشبختانه ها و منابع مختلفرغم وجود کتابه ب زيرا

 اين دانش جديد شده است. تالیف و ترجمه گرديد است و سبب غنای بیشتر

طور کلی ه بهتر است گفته شود ب جدی يا رخصوص تالیف کتاب روابط عمومی اسالمی کار د

کنار ساير  کرد که کتاب روابط عمومی اسالمی دريجاب میانجام نشده است و ضرورت اکاری 

طور اخص و ساير ه منظور آشنايی دانشجويان اين رشته به منابع دوره کارشناسی روابط عمومی ب

طور اعم مطالبی ه نگاری و مطالعات ارتباطی و علوم ارتباطات بهای ارتباطات مانند روزنامهگرايش

رهگذر  ينا از تا .قالب کتابی درسی تدوين و تالیف گردددرخصوص روابط عمومی اسالمی در

 ها وروابط عمومی باتوصیه تنگانگی که بین برخی از کارکردها و محتوای ارتباط نزديک و

و  هاانسانهای دين مبین اسالم در جهت بهبود روابط ايی که در آيات و روايات و آموزهرهنموده

 اخوت و همکاری بین آحاد مردم وجود دارد. راستای همدلی و نقش ارتباطات صحیح در

مقاطع مختلف به تحصیل  طبعا مخاطب اصلی کتاب حاضر دانشجويان روابط عمومی هستند که در

خودداری از طرح  پردازند درعین حال سعی شده است که بااندوزی دراين خصوص میو دانش

مند قههايی عالساير افراد و گروههای تخصصی برای پیچیده و استفاده از کلمات و واژه موضوعات

آنکه به محتوا و  قبل از متعالی اسالمی هستند نیز قابل استفاده باشد. یهاارزشبه روابط عمومی و 

مورد علم دينی  مختلف در هایديدگاهای درمورد های کتاب حاضر اشاره شود توضیح نکتهسرفصل

عنوان يک ه جمله روابط عمومی ب دينی و ازمورد علم  الزم است تا معلوم شود رويکرد مولف در

 ست؟ینهايت روابط عمومی اسالمی چ علم معاصر و در
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مورد مفهوم روابط عمومی اسالمی  ابهامات احتمالی که در شايد طرح اين مطلب به رفع بخشی از

 کمک کند. وجود دارد،

توجه متفکران اسالمی و  نزاع علم ودين يا مدرنیته و اسالم و نوع رابطه میان آن دوسالهاست که 

 ايران و جهان اسالم و غرب به خود جلب کرده است. در را سکوالر

مورد توجه انديشمندان  دوره رنسانس اين مباحث به چالش جدی تبديل شد و از درجهان غرب بعد

 ایگونهانگاری علم از دين ادعاکردند که هرکدام حوزه مستقل دارد به  جدا با ایعده گرفت. قرار

ن ااي» اندها پنداشتهتبیین و کشف رابطه در کار علم را و دانستندهدايت می امر دين را تنها در که کار

دارد که دين  اين نکته تاکید بر دو مکتب فکری غالب»: نويسددر کتاب علم و دين می« ۱باربور

 «های علمی فرق دارد.رويه دارد که به کلی با را خاص خود یهاروش

 ديگر توجه انديشمندان اسالمی را به خود جلب کرده است. ایگونهدرجهان اسالم به اين دغدغه 

آيت اهلل  حسین نصر، سید دکتر اسماعیل فاروقی، دکتر اس،نقیب العط پروفسور همچون ایعده

 باقری، خسرو منیرالدين حسینی و دکتر سید حجت االسالم والمسلمین گلشنی، دکتر جوادی آملی،

 اند و گروهی از روشنفکران سکوالررا پذيرفته هان دانشگاهشد میقبول داشته و اسال علم دينی را

 علم دينی شدند و برای علم و دين دو حوزه مستقل مطرح کردند. منکر

شريعت  هندسه معرفت دينی، مختلف همچون منزلت عقل در هایکتاب دری آيت اهلل جوادی آمل

 تفسیری مانند هایکتاب و در دنیا و دين نسبت به دين بشر ازانتظار  شناسی،دين آيینه معرفت، در

 ۲.علم دينی دارند نگاه مبتنی بر تسنیم،

کالم  مالزی، کشور يک نشست علمی در ای درگوينده :کنندمیبحث علم دينی اشاره  ايشان در

 :کندمیاين طعنه آغاز  ن علوم باشدمیدرباره اسال را خود

نسبت به دوچرخه سواری  را خود سپس پرسش طنزآلود اسالمی داريم؟دوچرخه اسالمی و غیر آيا

 !را معقول دانست بودن دوچرخه سوار آنگاه مسلمان بودن يا کافر و کرد اسالمی و غیراسالمی تکرار

                                                           
 1388علم و دین، ترجمه عماد الدین خرمشاهی، تهران، انتشارات نشر دانشگاهی، چاپ ششم،  –ایان باربور  1
خسرو پناه عبدالحسین، بابایی قاسم، گستره علم دینی از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی، فصلنامه اسراء، سال سوم، شماره  2

 1389دوم، پیاپی ششم، زمستان 
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 صناعی که از ترکیب صناعی چند امور دوچرخه و ديگر آن است که اوالً ايشان اين بیان طنزآمیز

 ت است وطبیع وجود حقیقی ندارند و مونتاژ یل اينکه مرکب حقیقی نیستندبه دل شودمیحاصل  امر

 ر طبیعی شود.ام آسمان و ديگر يعنی پرسش بايد متوجه زمین، شود، روی طبیعت مستقر بحث بايد بر

عهده  پاسخ اين سوال بر دينی يا غیردينی است يک پرسش فلسفی است و اين که آيا زمین پرسش از

 عهده فلسفه است. بر لکه برعهده متافیزيک وعلوم جزيی نیست ب

 البشرط مقسمی است، غیردينی نیست، يا ذات خوددينی و حد در بین است ودانشی جهان فلسفه،

دينی بودن علم  شناخت خود به الحاد و شکاکیت رسید، در شناخت جهان است اگر دارفلسفه عهده

دلیل اين ه اين حال عالم ب در بیند وخلوق حق میبرسد همه عالم را م به توحید تابد و اگربرنمی را

او  که مخلوق حق تعالی است دينی است و هم علم که به شناخت خلقت خداوند سبحان و کار

 پردازد دينی است.می

 در اوست و کتاب تدوين قرآنهمان گونه که  نگاه توحیدی طبیعت کتاب تکوين الهی است، در

دو  اين تفاوت که يکی از با علم به کتاب الهی است. قرآنبه  علم اين صورت علم به طبیعت نظیر

 قرآناخت شن در الهی هستند. تفسیر دو هر کنندمیو ديگری کتاب تدوين را مطالعه کتاب تکوين 

 .شودمیو فعل خداوند بحث  شناخت طبیعت درباره کار و در آيدمیازگفته خداوند سخن به میان 

طبیعت اين است که خداوند  عبارت مفسرچنین گفت.  خداونداين است که  قرآنعبارت مفسر 

 ۱هم علم به طبیعت علم دينی است. چنان کرد پس به برکت فلسفه الهی هم طبیعت دينی است و

 گلشنی معتقد به عنوان مثال دکتر رويکردهای متفاوتی درباره چگونگی تحقق علم دينی وجود دارد،

نامیدن علم کافی ردهای علمی برای دينی تفسیر دستاو يکردی خداباورانه جهتداشتن رو»: است

است برای تحقق علم دينی  اس ديدگاه تهذيبی دارد و معتقدنقیب العط اما دکتر«.قلمداد شده است

 گذاشت. علوم کنار دينی را از های ضدبايد گزاره

لوم اسالمی است همه ع اساس اين ديدگاه بر اند،ی آملی نظريه حداکثری را پذيرفتهآيت اهلل جواد

 )همان عقل و وحی( ابزارهای معرفتی دلیل برخورداری ازه اسالم ب اسالمی وجود ندارد.و علوم غیر 

ی که برای کشف يهاروش های علوم تجربی و انسانی ايده و نظر بدهد و باتمام رشته در تواندمی
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قوانین و مقررات  ی تجربی،تکامل علوم انسان گیری علم جديد و ياباعث شکل کندمیمعرفت ابراز 

 .شودمیو علوم و حیاتی را شامل 

 :کنندمیهای زير استناد پاسخ به اين سوال به پیش فرض آيت اهلل جوادی آملی در

 معرفت دينی هندسه حضور عقل در -۱

 :گذاردمی علم دينی سه مرحله را پشت سر توجه به اين مبانی، با نگاه تداخلی به رابطه علم و دين، -۲

 مجموعه معرفت دينی قراردادن عقل در -الف

 تنفیذ و امضای قراردادهای عقالنی -ب

 ۱دلیل نقل تبیین کلیات بسیاری ازعلوم يا -ج

چنین رويکردی به روابط عمومی  استناد به ديدگاه آيت اله جوادی آملی و با بنابراين نگارنده نیز با

 پردازد.اسالمی می

روابط عمومی اسالمی  ی شده و به بررسی موضوعات مختلفبینشش فصل پیش کتاب حاضر در

 پرداخته است.

فصل اول به تعاريف مختلف روابط عمومی و روابط عمومی اسالمی از ديدگاه صاحبنظران  در

ای شناسی پرداخته و مباحث شناخت سلیقه رسانهفصل دوم به بحث مخاطب در پرداخته است.

 در .مخاطبان اشاره شده است وابط عمومی عرفی و تنوعر بندی مخاطبان دربه ترکیب مخاطب،

گران و مخاطبان و تشويق مخاطبان برای به روابط ارتباط ،شناسیمخاطبفصل سوم ادامه بحث 

های فصل چهارم به شرح تکنیک در مشارکت و انواع ارتباطات و نحوه برقراری آن اشاره شده است.

روابط عمومی عرفی و اسالمی و تعامل انسان با  در مختلف تبلیغاتی و روابط عمومی به تفکیک

های فصل پنجم به مکانیسم و شیوه در .)صله رحم ارتباط با خويشاوندان(پرداخته است همنوعان

ريزی مطلوب به منظور کارايی بیشتر روابط عمومی ابعاد مختلف و نیز نحوه برنامه اقناع مخاطبان در

روابط عمومی عرفی و اسالمی  ای درششم مقوله اخالق حرفه اشاره گرديده است و سرانجام درفصل

ها از جمله مختلف و اهمیت آن برای نهادها و سازمان هایديدگاه درتوجه به ارزشمندی آن  با

 عرفی يا اسالمی مورد بحث و گفتگو قرارگرفته است. از مومی اعممنشور اخالقی روابط ع

                                                           
 39و  38همان منبع، صفحه  1
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سعی شده است پنج مقوله زير به  مطالعه حاضر سیر متن درروش تطبیقی و تف توجه به استفاده از با

 یرد:گ روابط عمومی عرفی و روابط عمومی اسالمی مورد مقايسه بررسی قرار ای درشکل مقايسه

 چیستی روابط عمومی عرفی و اسالمی -۱

 مخاطب و اهمیت آن و نحوه اثرگذاری بر شناسیمخاطب -۲

 عرفی و اسالمی های روابط عمومی و تبلیغاتتکنیک -۳

 ارتباطات اقناعی -4

روابط عمومی  در ایحرفهمورد اخالق  مختلف صاحبنظران در هایديدگاه ای،اخالق حرفه -5

 عرفی و اسالمی

زيرا روابط عمومی يک  مبنای اين مقايسه تطبیقی طبعا سازوکار روابط عمومی عرفی بوده است.

 جامعه صدر در تواندمین جامعه غربی است و طبعاًهای مدرن سازمان نیاز نهاد مدرن و منبعث از

 اين مقايسه مورد تاکید بوده است محتوا، در سوابق مدونی داشته باشد و آنچه سال پیش ۱400 اسالم

بوده است تا  اسالمی( - )عرفی روابط عمومی گروه از نظری و عملی اين دو یهاارزشمفاهیم، 

 ط عمومی که درهايی بین محتوای اين دو روابمشابهتاينکه چه  و فرمت و سازمان و تشکیالت،

 های مختلف جامعه است وجود دارد.و بخش هاسازمان ارتباطات درواقع مبنای 

روابط عمومی و تبلیغات بوده  هایتکنیک توجه به آنکه يکی از محورهای مورد بحث درکتاب با

های کتاب خشی از کتاب از يافتهب است و مبنای مقايسه نیز روابط عمومی عرفی است الجرم در

ده منبع استفاده ش ذکر با و روابط عمومی عرفی متناسب با حجم محتوای اين محور هایتکنیک

 است.

روابط عمومی اسالمی  رابطه با در زمینه ضرورت تالیف کتابی ابتدای مقدمه در که در همانطوری

اين خصوص نه  رجی اسالمی متاسفانه درمنابع داخلی و خا مورد در مطالعات اولیه در ،اشاره شده

رسال تدوين کتاب حاضر و ا ساير کشورهای اسالمی منبعی وجود نداشت اما پس از نه در ايران و در

شد که يکی  اين خصوص اضافه در ۱۳۹۳سال  در منبع جديد دو ،آن جهت ارزيابی و مراحل چاپ

عنوان  دانشکده ارتباطات و هنر سوره با ی درشیران علی اکبرنامه کارشناسی ارشد آقای آنها پايان از

رضا نقیب السادات  سید راهنما و آقای دکتر روابط عمومی اسالمی بود که نگارنده به عنوان استاد

مورد دوم کتاب روابط عمومی اسالمی است  و ايمآن همکاری داشته با مشاورآن، عنوان استاده ب
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نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان  در د کهای بومقاله ۲۱تدوين  آوری وکه حاصل جمع

عنوان روابط عمومی اسالمی ه حسن بشیر ب و آقايان مهدی باقريان و دکتر روابط عمومی ارائه شد

 .به چاپ رساندند ۱۳۹۳سال  در اين مجموعه را

 

 






